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നിരഞ്ജൻ
അടുത്തിെട മൂന്ന് വിശാല മലയാളി ഗ്രൂ�
പ്പുകളിൽ േചർത്തെപ്പട്ടു. ആദ്യേത്ത�
തിൽ അറിയാവുന്ന പലരും സ്വന്തം
വിവരങ്ങെളാെക്ക പടം സഹിതം ഇടു�
ന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ നമ്മെട വകയും കി�
ടക്കെട്ട എന്നു കരുതി ഒരു ഇൻെട്രാ

ഇട്ടു. ഗ്രൂപ്പിെന്റ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു പന്തിേകടു േതാന്നിയ�
േപ്പാൾ അേത േവഗത്തിൽ അത് ഡിലറ്റ് െചയ്ത് പുറത്തു�
ചാടി. പിെന്ന േചർക്കെപ്പട്ട ഒന്നിൽ രണ്ടു വരിയിൽ ഒരു
സലാം പറഞ്ഞു. അത് പടവും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാ�
െത അവിെട കിടപ്പുണ്ട്. മൂന്നാമെതാരു ഗ്രൂപ്പ് ഏെറ പ്രിയ�
െപ്പട്ട പലരുമുള്ള, പത്തു വർഷെത്ത പഴക്കമുള്ള സമാനഹൃ�
ദയരുെട ഒെരണ്ണം. അവിെട ആ ഗ്രൂപ്പിേനാടുള്ള േസ്നഹമറി�
യിച്ചു െകാണ്ട് ഒരു നാലു വരി ഇൻെട്രാ പടെമാന്നുമില്ലാെത
എഴുതിയിട്ടു. അേപ്പാേഴക്കും ഏെറ േസ്നഹിക്കുന്ന ഒരു സു�
ഹൃത്ത് “നടന്ന് ഇൻേട്രാ ഇടുകയാണേല്ലാടാ” എന്ന മട്ടിൽ
ഒന്ന് കളിയാക്കി. എനിക്കും ഒരു ചളിപ്പു േതാന്നി അത്
അേപ്പാൾത്തെന്ന ഡിലറ്റ് െചയ്തു. ആത്മരതിയും നാർസി�
സിസവുെമാെക്ക എളുപ്പത്തിൽ ആേരാപിക്കെപ്പടാവുന്ന
ഇടം കൂടിയാണേല്ലാ സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമങ്ങൾ …

പിെന്ന േനാക്കുേമ്പാൾ അതിപ്രഗത്ഭരും േകരളത്തിെല
െകാച്ചു കുട്ടികൾ േപാലും അറിയുന്നവരുെമാെക്കയാണ്
അവിെട ഇൻെട്രാ ഇടുന്നത്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ െതാട്ടടുത്തു�
ള്ള കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ േപായി “ഞാൻ െക.
ഗുരുവായൂരപ്പൻ. വനമാല ഓഡിേറ്റാറിയത്തിനടുത്തുള്ള
അമ്പലത്തിലാണ് താമസം. കലാേസ്നഹിയാണ്. കല്യാണ�
ങ്ങൾ നടത്തിെക്കാടുക്കലുണ്ട്” എെന്നാെക്ക പരിചയെപ്പ�
ടുത്തിയാൽ എങ്ങെന ഇരിക്കും. ഏതാണ്ട് അതു മാതിരി
രസമാണ് െസലിബ്രിറ്റികളുെട ഇൻെട്രാ വായിക്കാൻ.

എന്തായാലും ഒരു തീരുമാനെമടുത്തു. ഗാന്ധിജിെയ കൂട്ടുപി�
ടിക്കുന്നത് കടന്ന ൈകയാെണന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. രാ�
ഷ്ട്രപിതാവേല്ല. സഹിക്കുമായിരിക്കും.

എന്തായാലും ഇനി മുതൽ

“My status is my intro”

(േഫസ്  ബുക് േപാസ്തിൽ നിന്നു്)

…എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഏഴു മാസമായി കരയിൽ ഒരു തവണ
േപാലും കാൽ െതാടാെത ഉരുക്കുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു
ദ്വീപിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ എഴുതിയിടുന്നത് സത്യത്തിൽ
ആെരങ്കിലും വായിേച്ചക്കും എന്നുേപാലും ഉേദ്ദശിച്ചല്ല എന്ന�
താണ് സത്യം. മേറ്റെതാരു ദ്വീപിലും അകെപ്പട്ടുേപാവുന്ന
മനുഷ്യർ നടത്തിേയക്കാവുന്ന ആത്മഭാഷണങ്ങൾ േപാ�
െലയാണ് ഈ എഴുത്തും. കൂടുതലും അത് രണ്ട് മഹാസമു�
ദ്രങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള സ്വന്തം നാടിെനക്കുറിച്ചാവുന്നത് സ്വാഭാ�
വികവും.

പ്രിയെപ്പട്ടവേര,

കടലിലുള്ള ഞങ്ങളുെട സുരക്ഷിതത്വെത്തക്കുറിച്ച് കരുത�
േലാെട വന്ന േസ്നഹം നിറഞ്ഞ അേന്വഷണങ്ങൾെക്ക�
ല്ലാം നന്ദി. എല്ലാവർക്കും പ്രേത്യകമായി മറുപടി അയ�
ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതു െകാണ്ട് തൽക്കാലം ഇത്രയും
അറിയിക്കെട്ട. തീരത്ത് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന വാർ�
ത്ത ശരിയല്ല. വളെര മുൻകരുതലുകേളാെട തുറമുഖങ്ങൾ
അധികവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ൈചനയിൽ നിന്ന് േപാ�
രുേമ്പാൾ അവിെട കാര്യങ്ങൾ പൂർണമായും നിയന്ത്രണ
വിേധയമായിട്ടുണ്ട്. ൈചനയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നതു�
െകാണ്ട് അധിക പരിേശാധനകൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ�
ക്കും ഞങ്ങൾ വിേധയരാേവണ്ടതുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്.
Crew change നടക്കുന്നില്ല എന്നതും േജാലിയുെട സാധാ�
രണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് എെന്നേപ്പാെല കുേറ േപർ േലാ�
കത്തിെന്റ പലയിടങ്ങളിെല കപ്പലുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പു�
ണ്ട് എന്നതും സത്യമാണ്. എങ്കിലും മർച്ചന്റ് േനവിയിൽ
േജാലി െചയ്യുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ പരിഭ്രമിക്ക�
ത്തക്കതായി ഒന്നും ഇല്ല. നാട്ടിെലത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, പല�
യിടത്തും കരയിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എെന്നാെക്കയുള്ള
സങ്കടെമാഴിച്ചാൽ. എല്ലാവർക്കും േസ്നഹം.

—നിരഞ്ജൻ 22.03.20
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തിരക്കിനിടയിൽ

കരിമ്പാട്ടുന്ന െമഷീനിൽെപ്പട്ട്
ൈക ചതഞ്ഞുേപായ ഒരാെളേപ്പാെല
ജീവിതം തുണ്ടുതുണ്ടാക്കി
മധുരമൂറ്റുേമ്പാൾ പറ്റിയ ഒരപകടത്തിൽ
ഹൃദയം ചതഞ്ഞുേപായ ഒരാൾ
നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽക്കയറി
മടിയിേലക്ക് ഒരു കാർഡിട്ടുതരുന്നു

ഹൃദയമുള്ളവേര…
സേഹാദരമ്മാേര
സേഹാദരിമാേര
നിങ്ങെളേപ്പാെല ഹൃദയം െകാണ്ട്
സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്താളാേണ…
ഭാഗ്യല്യാത്താളാേണ…
സഹായിക്കേണ…

അവനവെന്റ ഹൃദയം
ൈകകാര്യംെചയ്യാൻ കഴിയാത്തവെന
നിങ്ങൾ പുച്ഛേത്താെട േനാക്കുന്നു
േദശാഭിമാനിയിേലേക്കാ മേനാരമയിേലേക്കാ
സിനിമാമംഗളത്തിേലേക്കാ
മഹിളാരത്നത്തിേലേക്കാ
സുഭാഷ് ചന്ദ്രനിേലേക്കാ മുഖം തിരിക്കുന്നു
കടല വാങ്ങിത്തിന്നുന്നു
േകരളാ േലാട്ടറി എടുക്കുന്നു

കതിന െപാട്ടിെത്തറിച്ച്
കാഴ്ച നഷ്ടെപ്പട്ട ആെളേപ്പാെല
ജീവിതം ഇടിച്ചുനിറയ്ക്കുേമ്പാൾ
പറ്റിയ ഒരപകടത്തിൽ
െവളിച്ചം െകട്ടുേപായ ഒരാൾ
നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽക്കയറി
മടിയിേലക്ക് ഒരു കാർഡിട്ടുതരുന്നു

രണ്ടു കണ്ണൂള്ളവേര…
സേഹാദരമ്മാേര
സേഹാദരിമാേര
നിങ്ങെളേപ്പാെല കണ്ണു െകാണ്ട്
െവളിച്ചം കാണാൻ പറ്റാത്താളാേണ…
ഭാഗ്യല്യാത്താളാേണ…
സഹായിക്കേണ…

അവനവെന്റ കണ്ണുകൾ
സൂക്ഷിക്കാൻ അറിയാത്തവെന
നിങ്ങൾ പുച്ഛേത്താെട േനാക്കുന്നു
മാതൃഭൂമിയിേലേക്കാ മാധ്യമത്തിേലേക്കാ
േജ്യാതിഷരത്നത്തിേലേക്കാ വനിതയിേലേക്കാ
പൗേലാ െകായ്േലാവിേലേക്കാ മുഖം തിരിക്കുന്നു
അഞ്ചുരൂപയ്ക്ക് അഞ്ചുമഷിയിെലഴുതുന്ന
േപന വാങ്ങിക്കുന്നു, ബബിൾഗം ചവയ്ക്കുന്നു

ഹൃദയം ചതഞ്ഞ ആളും
െവളിച്ചം െകട്ടുേപായ ആളും
ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി
ഒരു സിമന്റ് ബഞ്ചിൽ ചാരിയിരുന്ന്
ഒന്നിച്ച് ബീഡി കത്തിക്കുന്നു
പരാജിതർക്കിടയിെല
അത്ഭുതകരമായ പരസ്പരധാരണേയാെട
സഞ്ചിയിൽ കയ്യിട്ടുപരതി
രണ്ടു കണ്ണു നിറെയ െവളിച്ചവും
ഒരു ഹൃദയം നിറെയ മധുരവും
പരസ്പരം ൈകമാറുന്നു
നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ബസ്സിെന
നിസ്സംഗതേയാെട േനാക്കുന്നു
നിങ്ങളാവെട്ട
നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണെമാന്നുമില്ലാത്ത
ഒരു ബസ്സിലിരുന്ന്
മാതൃഭൂമിയിേലേക്കാ മേനാരമയിേലേക്കാ…
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മദപ്പാട്

ഛന്ദസ്സിെന്റ നിബന്ധനയിെലാതുങ്ങാെത്താരു വാക്ക്
കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം പിരിഞ്ഞുേപാകുന്ന
ഒരു കാട്ടാനെയേപ്പാെല
ചിന്തകളിേലക്ക് കാടുകയറിേപ്പായിട്ടുണ്ട്
ഒന്നുകിൽ കവിതയുെട മദപ്പാടടങ്ങും വെര…
അെല്ലങ്കിൽ സ്വയം െകാമ്പുകുത്തിച്ചരിയും വെര
അതങ്ങെന ചിന്നം വിളിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കും

െനറ്റിപ്പട്ടം െകട്ടിയ വാക്കുകൾ
മാത്രകളുെട താളം പിടിച്ച്
െചവിയാട്ടിെക്കാേണ്ടയിരിക്കും
ഉത്സവം പിരിയുേമ്പാൾ
ദൂെര നിെന്നാരു ചിന്നംവിളിയുെട
െപാടിയണിഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ
അവെയ വാരിക്കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തും
േതാട്ടിക്കുത്തിെന്റ തലെയടുപ്പുകൾ
അലങ്കാരങ്ങെളാന്നുമില്ലാെത താേന കുനിയും
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3
ബാക്കിനിൽക്കുന്നത്

(ഒരു െചറുക(വി)ത)

ആർ.സി.സിയിൽ നിന്ന്
നാലാമെത്ത കീേമാ കഴിഞ്ഞ
രമണീേദവി സി.െകെയ
പത്താം ക്ലാസിെല ൈമസൂർ എസ്കർഷന്
പ്രകൃതിരമണി എന്നു കമന്റടിച്ച
കാഞ്ഞിരത്തിങ്കെല പ്രഭാകരൻ
തിരുവനന്തപുരം െസൻട്രലിെല
രണ്ടാമെത്ത പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ
യാദൃച്ഛികതയിൽ കവിഞ്ഞ്
അസാധാരണമായി ഒന്നുമില്ല

ശ്വാസേകാശങ്ങളിെലാന്ന്
െമഡിക്കൽ േകാേളജിൽ മുറിച്ചിട്ടുേപാന്ന
കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ പ്രഭാകരെന
േപാൾവാൾട്ട് മത്സരത്തിെന്റ േനരത്ത്
േവലിചാടി പ്രഭാകരൻ എന്നു കളിയാക്കിയ
രമണീേദവി സി.െക
തിരുവനന്തപുരം െസൻട്രലിെല
രണ്ടാമെത്ത പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിലും
യാദൃച്ഛികതയിൽ കവിഞ്ഞ്
അസാധാരണമായി ഒന്നുമില്ല

അസാധാരണമായി സംഭവിച്ചത്
രണ്ടാമെത്ത പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ
കുളക്കാട്ടുേശ്ശരി എസ്.എം.എം.ൈഹസ്കൂളിെല
യൂത്ത് െഫസ്റ്റിവൽ േസ്റ്റജ്
െപെട്ടന്ന് ഉയർന്നുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്
ഉൾക്കടൽ സിനിമയുെട െസറ്റിട്ടേപാെല
മുളങ്കൂട്ടവും പുഴയും വരച്ചിട്ട പശ്ചാത്തലം
നിവർന്നുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്
“നിൻ ചുടുനിശ്വാസധാരയാം േവനലും
നിർവൃതിയാെയാരു പൂക്കാലവും”
എന്ന് മുടിനീട്ടിയ പ്രഭാകരൻ
പ്രകൃതിരമണിേയാട് ഫ്ലാഷ്ബാക്കിൽ പാടി
എന്നുള്ളതാണ്

അേപ്പാൾ
രമണീേദവി സി.െകയുെട
കരിഞ്ഞ മാറിടങ്ങളിെല
ഇല്ലാത്ത ഉയർച്ചതാഴ്ചകളിൽ
ഇടിച്ചുനിരത്തിയ പതിറ്റടിക്കുന്നിെന്റ െനറുകയിെല�
ന്നേപാെല
അലഞ്ഞുവയ്യാതായ ഒരു കാറ്റ് നിന്ന് കിതച്ചു
ഉറവമുറിഞ്ഞ ഒരു കാട്ടുേചാലക്കരച്ചിൽ നനഞ്ഞു

അേപ്പാൾ
കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ പ്രഭാകരെന്റ
പാതിയിടെമാഴിച്ചിട്ട െനഞ്ചിെല
പകുതി മുറിഞ്ഞ ശ്വാസം
ഇഴുകിയ ബീഡിക്കറയുള്ള
കരിഞ്ഞ ചുണ്ടുകളിൽ
പി.െക.സ്റ്റീൽസിെന്റ പുകക്കുഴലിലൂെടെയന്നേപാെല
ഇരുെമ്പാച്ചയുള്ള ഒരു െനടുവീർപ്പായി െപാള്ളിനിന്നു
ഉച്ചരിക്കെപ്പടാത്ത ഒരു വാക്കായി പുകഞ്ഞു

അേപ്പാൾ
ഒരു തീവണ്ടിെയെക്കാണ്ട് ആവുംവിധെമാെക്ക
െതാഴുതുമടങ്ങുന്നു പിെന്നയും പിെന്നയും എന്ന്
രണ്ടാമെത്ത പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ പുറെപ്പടാൻ നിൽക്കുന്ന
അമൃതാ എക്സ്പ്രസ്സും അഭിനയിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു
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ഈ ഓേപ്രഷൻ വേന്ദഭാരതിനും സമുദ്രേസതുവിനു�
െമാെക്ക ഇന്ത്യൻ ഗവെണ്മന്റ് കയ്യിന്ന് കാെശടുക്ക�
ണുേണ്ടാ? (അറിയാത്തതുെകാണ്ട് േചാദിച്ചതാണ്)
ഇല്ലാച്ചാൽ ഇനിയിെപ്പാ േറഷൻ ഷാപ്പിൽ നിന്ന്
സൗജന്യ പഞ്ചസാര െകാടുക്കുന്നതിന് ഓപ്പേറഷൻ
മധുരിമ, മെണ്ണണ്ണക്ക് ഗൃഹേജ്യാതി, തുടങ്ങി കമ്യൂണി�
റ്റി കിച്ചന് വെര േകരള സർക്കാർ എന്തു േപരിട്ടാലും
ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ. ഓേട്ടാറിക്ഷയിൽ നിന്നിറങ്ങു�
േമ്പാൾ ൈഡ്രവർ കാശുവാങ്ങിയിട്ട്, “നമസ്കാരം ഓപ്പ�
േറഷൻ ത്രിചക്രയിൽ പങ്കാളിയായതിന് താങ്കൾക്ക്
അഭിനന്ദനം…വേന്ദ മാതരം” എന്നും പറെഞ്ഞന്ന്
വരും…

(23 ജനുവരി 2013, 19:47) □



പ്രതികരണങ്ങൾ

◦ അക്ഷരഭംഗി കണ്ടുകണ്ടിങ്ങെന ഇരുന്നു േപാ�
യിട്ടില്ല മുെമ്പാരിക്കലും. ശബ്ദവും ഭാവവും അർ�
ത്ഥവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും തരുന്നതല്ലാെതാരു തന�
താഴം, ജീവൻ, പ്രകാശം, ഓേരാ അക്ഷരവും വി�
രിയിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു . അവ കലരു�
ന്നു വാക്കിെന്റ നാദശരീരത്തിൽ, വായനയിൽ,
േലാക/ചരിത്രപ്പടർപ്പിൽ. അനുഭൂതിയിൽ, ദർ�
ശനത്തിൽ, വാക്കിനും രാഗത്തിനും മുമ്പെത്ത
സ്വരം കലരുന്നു. അത്യന്ത സൂക്ഷ്മമായ അക്ഷര
നേവാത്ഥാനം അനുഭവിക്കാനാവുന്നു. ഈ പറ�
യുന്നത് അതിശേയാക്തിയാെണന്ന് േതാന്നാം.
അതിെന്റ കാരണം, അനുഭവിക്കുന്ന അതിശയം
അപ്പാേട പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാവാേന തരമു�
ള്ളൂ.

ഓേരാ പ്രഭാതത്തിലും ‘സായാഹ്ന’െത്ത കാത്തി�
രിക്കുന്നതും, സായാഹ്നെത്ത വായിക്കുന്നതും,
അതിശയം തെന്ന. ഈ അതിശയം പഴകാെത
പാളാെത എന്നും വരെട്ട.
കർത്താേവ, ഈ വിചാരത്തിെന്റ േപേരാ വാർ�
ദ്ധക്യം? ഇത് കാണാതിരിക്കുന്നതേല്ല തിമിരം?
ജര? നര? കൂന്? —െക.ജി.എസ്., ബാംഗ്ലൂർ

◦ മലയാള ഭാഷയും സാേങ്കതികതയും വികാസം
പ്രാപിച്ചിട്ട് കുെറ വർഷങ്ങൾ ആെയങ്കിലും അതി�
നു പൂർണത ൈകവന്നു എന്ന് േതാന്നിയത് സാ�
യാഹ്ന എന്ന ഗ്രൂപ്പിലൂെട എെന്റ വിരൽത്തുമ്പിൽ
കടന്നു വന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാഴാണ്.
സ് േക്രാൾ െചയ്യാെത പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ
പറ്റുന്നത് സായാഹ്നയുെട പ്രേത്യകതെയന്ന്
േതാന്നുന്നു .

വിരൽതുമ്പിൽ ഇത്ര അധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു�
മിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം തീർത്തും അഭി�
നന്ദനാർഹം തെന്ന. സായാഹ്നയ്ക്കും അതിെന്റ
അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും അഭിന്ദനങ്ങളും
േസ്നഹവും അറിയിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ സർവകലാ�
ശാല േലാ േകാേളജിൽ മലയാളം അധ്യാപിക�
യായ എനിക്ക് അവിെട പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു
വിഷയം മലയാളവും വിവരസാേങ്കതികയും സാ�
ധ്യതകളും വളർച്ചയുമാണ്. ഈ ഉദ്യമം തീർച്ച�
യായും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും
ഭാഷാഗേവഷകർക്കും ഉപകാരെപ്പടുെമന്നതിൽ
സംശയമില്ല. —സജിന കാവിൽ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക് േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു�
കെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചി�
രിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി�
യതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകേയാ, ഈ െവബ് േപജിൽ
കമ്മന്റുകളായി േചർക്കുകേയാ െചയ്യുക. നിർേദ്ദശങ്ങ�
ളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ
സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകു�
ന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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